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Presidência

ATO REGULAMENTAR N9 85, DE 30 DE MAIO DE 1989
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 12 REGIÃO,

no uso das atribuiç~es que lhe confere o art. 96, item 1, letra b,
da Constituiç&o Federal e tendo em vista o decidido em Sessão Ple
n&ria realizada em 17.05.89 , resolve:

Art. 12 — Fica instituÍda a Tabela de Representaç~o de
Gabinete no Tribunal Regional Federal da 1~ Regiao, na conformidade
do Anexo 1 deste Ato.

§ 1~ — Os valores das indenizaç~es das funç6es de que
trata este artigo 5a0 as constantes do Anexo 1 deste Ato Regulameri
tar.

§ 22 — Na designaçao para o exercicio das funçoes cons
tantes na Tabela de Representaç~o de Gabinete do Tribunal serao ob
servadas as correlaç6es com as categorias funcionais indicadas e a
sÍntese das atribuiç~es defini-das na forma do Anexo II deste Ato Re
gulamentar. -

Art. 29 — A Secretaria de Recursos Humanos fara publi
car, no Boletim de Serviço, a tabela num&rica de lotaç~.o das fun
ç~es do Tribunal.

Art. 39 — As funç~es a que se refere o presente Ato Re
gulàmentar ser~.o providas mediante designaç~.o do Presidente do TrT
bunal e a concessão da gratificaç~o sera devida a partir da publica
çao do respectivo ato.
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Art. 49 — Este Ato Regu1~&mentar entra em v~/goF na data
de sua pub1icaç~o.

ALBERTO JOSÉ TAVARES VIEIRA DA SILVA

ANEXO 1

TABELA DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE

VALOR
FUNÇÃO (NCZ$)

Tribunal Regional Féderal

Supervisor . 317,95

. Assistente_Dati~6graf0 289,04

Auxiliar Especializado 202,33

Operador 144,52

ANEXO II

FUNÇÃO REQUISITO . ATIVIDADES

Supervisor Ocupante de cargo de nÍvel — dirigir, orientar e exe
m&dio ou superior . cutar as atividAdes de

. . compet~ncia das. Seç~es
. . integra~es da estrutu

. ra orgariizacional do
. . Tribunal, conforme espe

: cificaclo na Tabela de
, Lotaçao Num&rica de Fun

. . j çoes.

Assistente— Ocupante de cargo de/nÍvel — executar trabalhos de
Datil~grafo m&dio / datilografia e de apoio

1 a unidade, al&rn de ou
. / tras taréfascorrelatas,

/ . a crit&rio da chefia i
mediata.

Auxiliar— MOTORISTA: Agente de Segu — executar as tarefas de
Especializado rança Judici&ria transporte e éégurança

pessoal dos JuÍzes e do
Diretor—Geral, assim co

~ mo serviços externos de
• terminados pelos supe
riores.

CONTÍNUO: Atendente Judi — assistir os JuIzes nos
ciario . gabinetes e nas Sess6es

- Executar as tarefas de
recepç~o e entrega de
correspondgncia oficial
e pessoal, protocolo,
transporte de processos
e material requisitado
e serviços externos de
terminados pelos JuIzes

- e pelo Diretor Geral.

Operador. Ocupante decar~o de NÍvel — executar os trabalhos
medio de transmissão, recebi

mento e distribuiç&o de
telex.

— executar as tarefas de re

produç~o xerogr&fica.


